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  „Jezus także przyjął chrzest”, podobnie jak wszyscy, którzy

przychodzili nad Jordan do Jana. Kiedy Jezus wszedł do rzeki

„otworzyło się niebo... i rozległ się głos: „Ty jesteś moim 

Synem umiłowanym””. Tak objawił się Bóg. Święto Chrztu 

Jezusa to sposobność do zastosowania się nad własnym 

chrztem. Czas wypełnić zobowiązania, które za nas wzięli 

na siebie inni. Wyrzekli się grzechu, szatana i wszystkiego,

co prowadzi do zła. Wyznali, że wierzą w Boga Ojca, w Jezusa

Chrystusa i Ducha Świętego. Od momentu przyjęcia chrztu 

nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.

Najwyższy czas, abyśmy świadomie realizowali obowiązki

wynikające z sakramentu chrztu. Synu Boży, dziękuję 

za dar chrztu i chcę być wierny zobowiązaniom przyjętym 

na chrzcie świętym.
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Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Ty jesteś moim Synem umiłowanym”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Dla Boga nic nie jest niemożliwe”.
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CHR ZEST PA NA JE ZUSA

„Określenie celów duszpasterskich 
bez stosownych wspólnotowych poszukiwań środków, 

aby je osiągnąć, skazane jest na przekształcenie się w czystą fantazję”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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Od 8 grudnia przeżywamy Rok
Miłosierdzia. Wielu naszych Parafian
zadaje pytanie o wyjątkowość tego 
czasu. Oto co pisze do nas papież 
Franciszek:

„Pragnę, by jubileuszowy odpust
był dla każdego autentycznym 
doświadczeniem miłosierdzia Bożego,
które wychodzi wszystkim naprzeciw
z obliczem Ojca, który przyjmuje
i przebacza, całkowicie zapominając
popełniony grzech”.

„Jednocześnie rozporządzam,
by w sanktuariach, gdzie zostały 
otwarte Drzwi Miłosierdzia i w kościo-
łach, które tradycyjnie są uznawane
za Jubileuszowe, była możliwość 
uzyskania odpustu”.

Ojciec Święty Franciszek zadecy-
dował o tym, jakie warunki należy 
spełnić, aby móc otrzymać odpust 
zupełny: „Ważne jest, aby moment 
nawiedzenia jubileuszowej świątyni
był połączony przede wszystkim
z sakramentem pojednania 
i uczestnictwem we Mszy świętej
oraz refleksją nad miłosierdziem.
Konieczne będzie, by tym cele-
bracjom towarzyszyło wyznanie 
wiary i modlitwa za mnie oraz w 
intencjach, które noszę w sercu dla 
dobra Kościoła i całego świata”.

Osoby chore i samotne, które 
nie są w stanie wyjść z domu, będą 

także mogły uzyskać odpust zupełny.
„Dla nich będzie wielką pomocą 
przeżywanie choroby i cierpienia 
jako doświadczenia bliskości z Panem,
który w tajemnicy swojej męki, 
śmierci i zmartwychwstania wska-
zuje główną drogę pozwalającą 
nadać sens bólowi i samotności. 
Przeżywanie z wiarą i radosną 
nadzieją tego momentu próby, 
poprzez przyjęcie Komunii św. lub
uczestniczenie we Mszy świętej
i w modlitwie wspólnotowej, rów-
nież za pośrednictwem różnych 
środków przekazu, będzie dla nich 
sposobem uzyskania jubileuszo-
wego odpustu”.

„Więźniowie mogą uzyskać 
odpust zupełny w kaplicach więzien-
nych, a kiedy będą przechodzili 
przez drzwi swojej celi, kierując 
myśli i modlitwę do Ojca, niech za 
każdym razem ten gest oznacza dla 
nich przejście przez Drzwi Święte, 
ponieważ miłosierdzie Boże, które
potrafi przemienić serca, jest 
również w stanie przeobrazić kraty 
w doświadczenie wolności”.

„W Roku Miłosierdzia wszyscy
kapłani uzyskują możliwość rozgrze-
szania z grzechu aborcji osób, które
jej dokonały, żałują tego z całego
serca i proszą o przebaczenie. 
Niech kapłani przygotują się do 
tego wielkiego zadania, by potrafili

łączyć słowa szczerego przyjęcia 
z refleksją, która pomoże zrozumieć
popełniony grzech oraz wskaże 
drogę autentycznego nawrócenia, 
by pojąć prawdziwe i wielkoduszne 
przebaczenie Ojca, który wszystko 
odnawia swoją obecnością”.

A oto słowa naszego radomskiego
Księdza Biskupa Henryka Tomasika: 

„Świątyniami, w których można
uzyskać odpust zupełny w Diecezji 
Radomskiej będą:
1. Kościół katedralny 

pw. Opieki NMP w Radomiu.
2. Bazylika 

pw. św. Kazimierza w Radomiu.
3. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

w Radomiu (Fara).
4. Sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia w Błotnicy.
5. Sanktuarium NMP Królowej 

Różańca świętego w Wysokim Kole.
6. Sanktuarium Matki Bożej 

Miłosierdzia w Skarżysku-
-Kamiennej.

7. Sanktuarium Matki Bożej 
Świętorodzinnej w Studziannie.

8. Sanktuarium Matki Bożej 
Wychowawczyni w Czarnej.

9. Sanktuarium Matki Bożej 
Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku.

10. Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej Królowej Polski 
w Kałkowie-Godowie.

11. Sanktuarium Chrystusa 
Cierniem Koronowanego oraz 
Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli”.

PO ROZMOWACH NA KOLĘDZIE…

opr.

  Chrzest Polski 
w roku 966 przyjęty

przez księcia 
Polski Mieszka I,
potwierdzony 
h i s t o r y c z n i e 
przez średniowie-
cznych kronikarzy,

stał się dla naszego 
kraju początkiem jego dumnych, 
europejskich dziejów.

Św. Jan Paweł II w przemówieniu
do Polaków w Brazylii w roku 1980 

powiedział: „Wiemy przecież, że za 
przedziwnym zrządzeniem Bożej 
Opatrzności weszliśmy jako naród 
na arenę historii świata poprzez 
chrzest święty. Polska od przyjęcia 
chrztu stała się narodem chrześci-
jańskim. Zaprosiła Chrystusa do 
swego życia narodowego i odtąd
sam Chrystus współtworzy jej dzieje”.

Mieszko I przez cały okres swych
rządów dał się poznać jako władca 
dążący do niezależności politycznej.
Przyjęcie religii chrześcijańskiej 

było na ówczesne czasy ogromnym
wyzwaniem politycznym i zaświadcza
o mądrości, charyzmie i daleko-
wzroczności planów piastowskiego
księcia, który miejsce Polski widział 
jedynie wśród chrześcijańskich 
krajów Europy.

Chrzest był dla młodego księcia
osobistym, ogromnym przeżyciem.
Mieszko stawał się władcą równym
innym władcom europejskim. 
Chrzest niwelował próby podboju 
państwa polskiego, które mogły 
być dokonywane pod pozorem 
chrystianizacji.

  
w roku 966 przyjęty

cznych kronikarzy,

A TO POLSKA WŁAŚNIE

Ciąg dalszy na 3 stronie

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela to dzień zmartwychwstania, to dzień chrześcijan, to nasz dzień”.
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Czy chcesz, aby Twoja żona bardziej Cię doceniała?  
Czy chcesz pojechać z mężem na romantyczną randkę?

Czy marzycie o zaspokajaniu wzajemnych potrzeb?
Czy macie dosyć wtrącających się rodziców?

Zapraszamy serdecznie na Kurs dla małżeństw 

„ZACHARIASZ i ELŻBIETA” 
w ostatni weekend stycznia.

ZAPROSZENIE DLA MAŁŻEŃSTW

Para wspaniałych małżonków, na której opieramy cały
Kurs, to osoby, które będą uczyły nas jak odbudować 

jedność w życiu małżeńskim, jak odnowić dialog,
by na nowo chcieć się nie tylko słuchać, 

ale przede wszystkim rozumieć. 

Jeśli Wasze małżeństwo przeżywa chwile ciszy 
i oddalenia od siebie – nie czekajcie na śmierć jedności,

lecz podejmijcie wspólne odbudowanie więzi 
i przyjedźcie na Kurs.

Zapraszamy na niesamowity czas 
dla każdego małżeństwa, 

bez względu na małżeński staż – dla tych na początku
drogi, w jej połowie lub z dużym doświadczeniem. 
Na każdym etapie możecie zrobić dla siebie coś 
wartościowego, wprowadzić „poprawki”, które będą 

wzmacniać Wasze relacje. Nie było dotychczas 
małżeństwa, które przeżyło ten Kurs 

i nic dla siebie nie otrzymało.

Dodatkowy atut tego Kursu, to weekend 
spędzony we dwoje w pięknym otoczeniu przyrody, 

w ośrodku w Turnie k/Białobrzegów Radomskich.

Zachęcamy! 
Ofiarujcie sobie taki prezent w nowym roku! 

Już teraz rezerwujcie czas, 
aby nie przegapić tej wyjątkowej propozycji!

Abyście mogli przeżyć ten Kurs naprawdę głęboko, 
warto zatroszczyć się o opiekę nad dziećmi 

we własnym domu (abyście mogli być w tym czasie 
„dla siebie”). W ośrodku rekolekcyjnym 

nie zapewniamy takiej opieki.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE pod adresem: tiny.pl/gg3mq
ORGANIZATOR: Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „GALILEA”

DLA KOGO: małżeństwa bez względu na staż, bez ograniczeń wiekowych
MIEJSCE: „Emaus”, Turno - Brzeźce k/Białobrzegów Radomskich

„Galilea”

Rola Kościoła w kształtowaniu 
państwa i narodu polskiego jest 
niepodważalna. To ludzie Kościoła 
w dużej mierze tworzyli i umacniali
administrację, szkolnictwo, sądow-
nictwo i liczne dziedziny życia 
narodowego. Należy wspomnieć 
wielkie wysiłki duchowieństwa 
polskiego w krzewieniu i obronie 
języka polskiego. 

Mikołaj Rej (1505 -1569), polski
poeta i prozaik renesansowy, 
tłumacz, a także polityk i teolog, 
wypowiedział zdanie niepodlega-
jące żadnym dywagacjom: „A niechaj
narodowie wżdy postronni znają,

iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.

Polacy przez stulecia żywili 
przekonanie, że religia, którą wyznają,
jest religią prawdy i dobra, że linia 
życia narodowego, którą przed 
wiekami wybrali dla narodu jego 
założyciele i ojcowie – Mieszko 
i Chrobry – jest wolą i zrządzeniem 
samego Chrystusa. 

Dziś te przekonania są ośmieszane,
bagatelizowane. Zapominamy skąd
nasz ród się wywodzi. Zapominamy,
że „tylko pod krzyżem, tylko pod 
tym znakiem, Polska JEST Polską, 
a Polak Polakiem”.

Nasz kraj zbudowany na SKALE,
kraj suwerenny, mający własne 
tradycje, czy pozostanie wierny 
swoim ideałom? Mając słowiańskie,
buńczuczne dusze, czy zachowamy
wiarę ojców naszych, tożsamość, 
język, kulturę? 

Bądźmy dumni ze swych chrze-
ścijańskich korzeni. Prośmy Boga, 
aby nadal zechciał być nam wodzem
w budowaniu naszej tożsamości 
narodowej.

opr. 
Jadwiga Kulik

P Y T A N I E 

S Z K R A B A??P Y T A N I E ?P Y T A N I E 

P Y T A N I E ?P Y T A N I E ???
S Z K R A B A?
S Z K R A B A

S Z K R A B A?
S Z K R A B A

Jeśli będziesz trzymać się świętych sakramentów, 
to raczej na pewno.

„Czy Bóg przyjmie mnie 
do Królestwa Niebieskiego?”

P Y T A N I E 

S Z K R A B A??P Y T A N I E ?P Y T A N I E 

P Y T A N I E ?P Y T A N I E ???S Z K R A B A?S Z K R A B A

S Z K R A B A?S Z K R A B A
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1. Jako Redakcja Gazetki „Moja Parafia” pragniemy przypomnieć
wszystkim drogim Czytelnikom, że ostateczna wersja ogłoszeń parafialnych
oraz rozkładu kolędy, to ta, którą słyszymy w naszej świątyni pod koniec 
każdej niedzielnej Mszy świętej. Niekiedy następują zmiany, 
już po oddaniu Gazetki do druku. Dziękujemy za wyrozumiałość.

2. Dziś o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców.

3. Zapraszamy dziś na godz. 1700 na „Wieczór kolęd”. Wystąpią grupy 
muzyczne naszej parafii.

4. Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza św. dla pielgrzymów „Białej 11”,
a po niej zapraszamy na pielgrzymkowe spotkanie opłatkowe do kawiarenki.

5. W środę, 13 stycznia, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych
i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi, a o godz. 900 Msza św.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta 
dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania 
i ich rodziców.

7. Młodzieżowa Schola Pallotiego serdecznie dziękuje wszystkim za ofiary 
złożone przy nabywaniu kredy i kadzidła. Zebrano 4010 zł, które zostaną 
przeznaczone na działalność i funkcjonowanie Scholi, jak również na 
formacyjny wyjazd podczas ferii zimowych. Niech Bóg wynagrodzi 
wszystkim ofiarodawcom. Zapraszamy młodzież do włączenia się 
w działalność Scholi.

8. Caritas Pallotyńska serdecznie dziękuje wszystkim naszym Parafianom 
i zespołowi wolontariuszy, którzy włączyli się w świąteczną akcję zorgani-
zowania paczek dla ubogich dzieci z naszej parafii. Rozdaliśmy ok. 200 paczek.

9. W naszej księgarni jest do nabycia książka o ks. Józefie Rokosznym, 
znanym duszpasterzu Radomia. Książkę napisał nasz parafianin, 
Bernard Pająk. Zachęcamy do lektury. 

10 stycznia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Wilhelma, Danuty
LITURGIA SŁOWA:
Iz 42, 1-4. 6-7
PSALM 29, 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10
Dz 10, 34-38
EWANGELIA: Łk 3, 15-16. 21-22

11 stycznia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Matyldy, Honoraty, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 1-8
PSALM 116B, 12-13. 14 i 17. 18-19
EWANGELIA: Mk 1, 14-20

12 stycznia 2016r. – WTOREK
Imieniny: Arkadiusza, Czesławy
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 9-20
PSALM: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd
EWANGELIA: Mk 1, 21-28

13 stycznia 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Weroniki, Bogumiły, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 3, 1-10, 19-20
PSALM: 40, 2 i 5. 7-8a. 8b-10
EWANGELIA: Mk 1, 29-39

14 stycznia 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Hilarego, Feliksa, Ordona
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 4, 1-11
PSALM 44, 10-11. 14-15. 24-25
EWANGELIA: Mk 1, 40-45

15 stycznia 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Aleksandra, Pawła, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 8, 4-7. 10-22a
PSALM 89, 16-17. 18-19
EWANGELIA: Mk 2, 1-12

16 stycznia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Bernarda, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a
PSALM 21, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Mk 2, 13-17

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

poniedziałek, 11 stycznia, od godz. 1500 
ul. Grenadierów 5, 6, 7/9, 8 i 10

wtorek, 12 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 11 i 13
środa, 13 stycznia, od godz. 1500

ul. Gagarina 25, ul. Grenadierów 12/14/16
czwartek, 14 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 15, 17 i 22
piątek, 15 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 24, 26 28 i 30
sobota, 16 stycznia, od godz. 900 

ul. Świętokrzyska domki jednorodzinne; ul. Świętokrzyska 2, 5, 11 i 13
poniedziałek, 18 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 9 i 16

Gagarina 25, ul. Grenadierów 12/14/16
0000

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

„Wzmacniaj wiarę w siebie 
dziecka na tych polach, 

na których dobrze sobie radzi.
Poprawi się jego samoocena 
i wzrośnie wiara we własne 

możliwości, a wtedy 
z optymizmem podejmie nowe, 

trudne wyzwania”.


